
SVĚDČIT

Milí čitatelé Svatojánského hlasu, začíná půst. 

V minulém čísle v úvodníku bylo sloveso 

plánovat a mělo to důvod. Teď se spolu s vámi 

chci zamyslet nad slovesem svědčit. Proč právě 

toto sloveso? Odpověď se ukrývá v obsahu 

tohoto únorového čísla. Samotný rozhovor 

s přednášející z duchovní obnovy, která měla 

název Charismata – dary Ducha svatého 

ke službě církvi, k tomu vyzývá. Jak sama Pavla 

Pet rá š ko vá  p í š e :  „ Vžd y c k y  j d e  o  to , 

jak posluchači přijmou do svého života to, 

co vnímají, že jim skrze přednášejícího říká Bůh 

a jak se to rozhodnou ve svém životě aplikovat." 

(viz str. 5). A nejenom tento článek. Rubrika 

„Seznamte se”, která představuje společenství 

chlapů, je tím důkazem. Toto společenství 

svědčí úplně jednoduchým způsobem. Jaký je 

to způsob? Dozvíte se v článku, který napsali 

(viz str. 4). My křesťané víme, že otec v rodině je 

nenahraditelný a je svědkem pro ostatní. 

Jak řekl kněz Marián Kuffa: „Otec přikazuje, 

zakazuje, chrání, ale všecko to dělá ve službě“. 

A co postní období? Letos jsme pro vás opět 

připravili různé věci. Na zamyšlení máme 

„nebeský telefon“ od neznámého autora 

(viz str. 4) nebo duchovní pomůcku jednoho 

kněze, který ukazuje (ne)tradiční pohled 

na půst (viz str. 2 - 3). Také budou akce, 

na které jste srdečně zváni. Jako každý rok 

budou v naší farnosti křížové cesty, postní 

promluvy, čtení Písma svatého (Nový zákon), 

duchovní obnova pro mládež, 24 hodin 

pro Pána, farní postní den pro děti nebo křížová 

cesta na Prašivou. 

K a ž d á  z  t ě c h t o  a k c í  n á s  v y z ý v á , 

abychom svědčili, že patříme Kristu. Půst nás 

vždy vede k určité reflexi našeho vztahu 

s Bohem.  Proto věříme, že díky tomuto číslu se 

nejenom přiblížíme víc k nebeskému Otci, 

a l e  t a k é  b u d e m e  s p o l e č n ě  s v ě d č i t , 

jaký skutečně je náš Bůh.

Buďte požehnaní!

P. Jozef+
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POSTNÍ DOBA

Drazí přátelé, je před námi postní doba, 

pojďme se společně nad ní trochu zamyslet. 

Lidé se snažili postit už od dávných dob. 

U  p o h a n ů  b y l  p ů st  c h á p á n  b u ď  j a ko 

terapeutický způsob jak uzdravit člověka 

z různých nemocí, a nebo měl půst čistě 

náboženský význam. Byl chápán jako mystická 

praktika, skrze kterou člověk přicházel 

do kontaktu s různými bohy, aby pak mohl 

žádat, co zrovna potřebuje. Někdy mohl být 

půst třeba i chápán jako projev smutku při smrti 

blízkého. V řeckém náboženství byl v Athénách 

dokonce vyhlášen den postu, aby ženy byly více 

plodné, a tak přiváděly na svět zdravé děti. 

Pojďme se tedy nejdříve podívat na to, co říká 

o postě Boží slovo. Na začátku je třeba 

podotknout, že v drtivé většině případů je 

v Bibli půst chápán jako zřeknutí se jídla, 

popřípadě i pití. Bible jednoznačně odmítá 

d ě l a t  z  p o s t u  m y s t i c k o u  p r a k t i k u , 

která si získává Boží pozornost. Naopak, půst je 

chápán jako vyjádření vlastní poníženosti 

a pokory. Tímto způsobem se člověk Bohu 

zalíbí, a tak může dojít i k vyslyšení prosby. 

Pěkným příkladem je příběh z knihy Ester. 

Když bylo dekretem rozhodnuto, že bude 

v Perském království vyhlazen celý izraelský 

národ, tak Ester prosí všechny židy: „Jdi, 

shromažď všechny židy, kteří jsou v Šúšanu 

a postěte se za mne. Nejezte a nepijte po tři dny, 

v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budou 

postit. Pak půjdu ke králi.”(Est 4,16) Bůh pak 

shlédl na ponížení a prosbu svého lidu 

a zachránil ho. Podobný příběh pak máme 

také v knize proroka Jonáše, který byl poslán 

Bohem, aby ohlásil zničení velikého města 

Ninive. Obyvatelé tohoto města Jonášovi 

uvěřili a král dal vyhlásit: „Lidé ani zvířata ať nic 

nejí a nepijí. Ať se zahalí do žíněné suknice 

a naléhavě volají k Bohu. Každý ať se odvrátí 

od své zlé cesty a od násilí.” (Jon 3,7-8) Jak to 

nakonec dopadlo všichni víme. Veliké město 

Ninive bylo záchráněno, neboť Bůh toho litoval, 

že chtěl učinit zlo. 

Pro nás křesťany je však důležitější, co říká 

o postu Nový zákon. Ježíš prohlašuje, že půst 

spojený s modlitbou vyhání zlého ducha. 

Popisuje to svatý Matouš ve svém evangeliu. 

Když se Ježíš spolu se svými učedníky vrací 

z hory proměnění, tak uzdravuje posedlého 

chlapce, kterého apoštolové nebyli schopni 

uzdravit. Když se pak učedníci svého mistra 

ptali, proč jej nemohli uzdravit sami, tak jim 

Ježíš odpověděl: „Takový duch nevyjde jinak než 

modlitbou a postem.” (Mt 17,21) Je však 

podivuhodné, že kromě toho úryvku Ježíš 

nevyzývá často své apoštoly k  postu, 

ale naopak. Když k němu přišli učedníci Jana 

Křtitele, tak se ho ptali: „Jak to, že my 

a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se 

nepostí?” (Mt 9,14) Ježíš jim pak odpověděl: 

„Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je 

ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich 

bude ženich vzat, potom se budou postit.” 

(Mt 9,15) Tento úryvek je tak pro nás křesťany 

nesmírně důležitý, protože nám říká jednu 

základní a podstatnou skutečnost. Ježíš Kristus 

jako ženich, je cíl našeho postu. Zde je 

v podstatě vyjádřeno, že půst nemá žádnou 

magickou moc nebo nadpřirozenou božskou 

schopnost, která je nutná sama v sobě. Půst 

není cílem, ale je pouze prostředkem, jak být 

blíže k Pánu Ježíši. On sám je pak tím 

definitivním naplněním postu. 

Pojďme se ale nyní vrátit k postní době, 

o které tento článek pojednává. Postní doba je 

český překlad latinského slova quadragesima, 

což se dá přeložit doslova jako čtyřicetidenní.



Toto je pak ten původní význam celého období. 

Číslo 40 má pak v biblické terminologii 

jednoznačně význam přípravy. Čtyřicet let 

putoval izraelský národ Sinajskou pouští, aby se 

připravil na vstup do zaslíbené země. Čtyřicet 

dní byl Mojžíš na hoře Sinaj, když pak dostal 

od Hospodina desky desatera. Postní doba - 

čtyřicetidenní - je tedy obdobím přípravy, 

a to přípravy na Velikonoční svátky. Tento 

aspekt postní doby je pro nás docela podstatný. 

Český překlad této doby jako postní se pak 

může zdát pro někoho jako zavádějící, jako by 

půst byl hlavním naplněním tohoto období. 

Co je tedy cílem postní doby? Určitě je to 

příprava na Velikonoce, které jsou pro křesťany 

hlavními svátky celého roku. Cílem postní doby 

je ale také obnovit a prohloubit svůj vztah 

s Kristem. Udělat si jednoduše pro Boha 

v tomto období více času. Pán Ježíš se 

připravoval na své veřejné působení a to tím, 

že byl 40 dní na poušti. Právě tento úryvek se 

čte vždy první neděli postní - a to ve všech třech 

ročních cyklech. Tím nás církev vybízí: Pojďme 

společně s Ježíšem na poušť. Pojďme hlouběji 

do našeho vztahu k Bohu. Na poušti byl pak 

Ježíš pokoušen od Satana třemi různými 

způsoby. V jednom z nich žádal Ježíše: „Jsi-li 

Boží Syn, řekni, ať se z těchto kamenů stanou 

chleby”, Ježíš mu pak odpověděl: „Nejen 

z chleba žije člověk, ale z každého slova, 

které vychází z Božích úst.” (Mt 4,3-4). Ježíš 

tedy překonal toto pokušení, které bylo 

zaměřeno na uspokojení tělesného hladu. Ježíš 

přemohl zlého ducha Božím slovem tím, že ho 

citoval a že podle něho také žil. Četba Bible je 

tak pro nás jednou z mnoha možností, jak prožít 

správně postní dobu. Vždyť ten, kdo Písmo 

svaté čte, zároveň se také modlí. Dáme si třeba 

předsevzetí, že budeme číst nějakou knihu 

na pokračování. Můžeme číst sami v pokojíku 

nebo v rodině při zapálené svíci. Velmi vhodné 

je číst Bibli třeba ve společenství, kde se 

dokážeme navzájem také obohacovat. 

Jak tedy můžeme ještě prožít postní dobu? 

Co jako kněz bych čtenářům doporučil? 

Ve farnostech bývají v postní době různé 

aktivity, které jsou vlastní pouze tomuto 

období. Například křížové cesty, které jsou 

modlitbou a meditací nad vykupitelským dílem 

našeho Boha. Nebo páteční postní promluvy, 

které budou v pátky ve farním kostele vždy 

zaměřeny na nějaké postní téma. Je možné se 

zúčastnit třeba nějaké víkendové duchovní 

obnovy, atd. Je dobré si dát na začátku postní 

doby nějaké předsevzetí, které jsem schopen 

a ochoten plnit. Nabídnout jej Pánu Bohu 

na nějaký úmysl, za někoho nebo za nějakou 

konkrétní situaci. Samozřejmě se můžeme 

i postit, něco si odříci. Mám nějakou věc rád, 

bez které si nedokáži představit svůj život? 

Mám rád sladké, kafe, televizi nebo něco 

jiného? Před Bohem by mělo obrovskou 

hodnotu a význam zříci se na nějaký úmysl věcí, 

které mám rád. 

Drazí přátelé, postní doba má pro nás veliký 

význam. V postní době jsou dva dny, kdy je 

předepsaný povinný půst, Popeleční středa 

a Velký pátek. Zde se můžeme spojit se všemi 

křesťany na celém světě a společně Bohu 

ukázat, že nám z lásky k němu na všem záleží. 

Máme napravit a prohloubit svůj vztah 

k našemu Bohu. Využijme tedy této doby, 

která je nám dána, a prohlubme svůj vztah 

s Ježíšem Kristem v přípravě na Velikonoce. 

P. ThLic. Marek Kozák
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SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ 
(o názvu přemýšlíme)

Jsme společenství, základem kterého je čtení 
Písma svatého a zamyšlení se nad zvoleným 
textem, vzájemné sdílení. Uvědomujeme si, 
že svět, ve kterém všichni žijeme, nenabízí 
pokoj, jednotu, dobro, povzbuzení… Proto se 
snažíme zastavit, ztišit a naslouchat našemu 
Mistru  a  Pánu Jež íš i  Kr istu .  On dává 
odpočinout, povzbuzuje a ukazuje cestu, 
která vede za ním, nabízí řešení každému, kdo 
mu naslouchá. Poznáváme, že Ježíš Kristus nás 
má rád takové, jací jsme – s chybami, 
nedostatky i vrtochy.

V následující společné modlitbě odevzdáváme 
Bohu naše starosti, radosti, pády i prohry, 
zkrátka to, co je v nás, co nás převyšuje. Učíme 
se Bohu také děkovat a chválit ho za vše, co 
od něho máme, co dostáváme. Nejednou 
zakoušíme Jeho blízkost: „Neboť kde jsou dva 
nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem 
já uprostřed nich.“ (Mt 18, 20). Proto s důvěrou 
předkládáme Bohu prosby za naše manželky, 
děti, také za farnost, kněze, životní povolání, 
uzdravení, dar víry…

Jsme chlapi, potřebujeme také probrat běžné 
věci všedního dne (práce, zábava, názory 
n a  d ě n í  ko l e m  n á s ,  ro d i n a ,  b yd l e n í , 
zahrada, …), ujistit se a povzbudit, zda jdeme 
správnou cestou.

Jsme malé společenství, proto mezi sebe rádi 
přijmeme chlapy, kteří mají chuť a odvahu se 
během cca 90 minut setkání ztišit, naslouchat, 
sdílet, podělit se o své zkušenosti, prožívat 
blízkost našeho Pána Ježíše Krista. Scházíme se 
2x v měsíci (po 2 týdnech) ve čtvrtek od 19.00 h 
na staré faře (termíny setkání jsou uvedeny 
ve Svatojánském hlasu).

Roman Šotkovský

Nebeský telefon

Nevím, zda jsi slyšel o tom,
co je to nebeský telefon?

Jen se trochu zamysli a ztiš,
a brzy to také pochopíš.

Netřeba nákladného vedení,
bys dostal s nebem přímého spojení.

Aparát je ve tvém pokoji postaven,
klekneš-li k modlitbě, hned je zapojen.

Přijdeš-li pokorně v Boží bázni,
pak v nebi jak zvonek hlas Tvůj zazní.

A během vteřiny jedné
se tam též sluchátko zvedne.

Potom se můžeš vyznat ze své nouze
a nikdo Ti neřekne, že mluvíš dlouze.

A nemusíš se bát, muži či ženo,
že nebeské vedení bude obsazeno.

Nebo, jak se stává na zemi,
že bys dostal špatné spojení.

Nic podobného se nevytvoří,
kde se svým Otcem dítě hovoří.

Jemu se s důvěrou s čímkoli svěř
a byť ho nevidíš, že slyší, věř!

Hned potom napni svůj duchovní sluch,
ztiž se a zpozorni, co mluví Bůh!

Anonym

Svatojánský hlas 2/2018
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ NA DUCHOVNÍ 
OBNOVĚ V NAŠÍ FARNOSTI - 

PAVLA PETRÁŠKOVÁ

Žije v Praze, doma je ve farnosti Nejsvětějšího 
Srdce Páně a pracuje jako středoškolská 
učitelka angličtiny. Po studiu na Vysoké škole 
ekonomické byla rok členkou katolické 
evangelizační komunity Sion v Anglii. Později 
ještě absolvovala bakalářské studium 
Teologických nauk na Katolické teologické 
fakultě. 

Jak jsi přišla k víře?	

První impuls byl v rodině. Jsem pokřtěná jako 
dvouměsíční. Nicméně u nás doma chodil 
do kostela jen taťka, takže jsme nikdy nebyli 
vzornou katolickou rodinkou v první lavici. 
Nemám za sebou jednu velkou zkušenost 
konverze, Hospodin na mě šel postupně. 
Ale vždycky jsem měla štěstí na inspirativní lidi, 
kteří mě svou vírou motivovali jít dál. Postupně 
j s e m  s e  n a ko n e c  d o sta l a  k  ta ko v ý m 
zkušenostem s Bohem, že kdyby mi o tom 
někdo kdysi vyprávěl, že je zažiju, tak bych mu 
řekla, že se zbláznil. 

C o  t ě  v e d l o  k  t o m u ,  ž e  p ř e d n á š í š 
o charismatech?

Věřím a doufám, že Hospodin.  Prostě mě celou 
tou záležitostí nadchnul. A já mám takovou 
vlastnost, že když se něčím nadchnu, tak je to 
n e p ř e h l é d n u t e l n é  a  p ř e d e v š í m 

nepřeslechnutelné.J A místo toho, abych tím 
svému okolí začala lézt na nervy, tak postupem 
času začali být nadšení i oni. A odtud už byl jen 
krůček k prvním pobídkám, jestli bych nechtěla 
udělat přednášku.

Které charisma poznáváš u sebe jako 
nejzřetelnější?

Každopádně evangelizaci. Vnímám, že mám 
ještě další dvě, která jsou hodně výrazná, 
ale řekla bych, že evangelizace je tou hlavní 

hybnou silou. Ze začátku jsem si vůbec 
nemyslela, že jde o nějaký speciální dar, ale pak 
j s e m  s i  u v ě d o m i l a ,  že  s e  d o s t á v á m 
do rozhovoru s nevěřícími o víře tak často, 
a tak trochu jako slepá k houslím, že jsem si 
začala uvědomovat, že je to až příliš podezřelé. 

Účastníci obnovy možná očekávají, že se 
po jejím skončení v jejich životech něco 

změní. Bude to tak?J

Žádné magické schopnosti nemám /smích/, 
takže přednáška sama o sobě změnu přinést 
nemůže. Vždycky jde o to, jak posluchači 
přijmou do svého života to, co vnímají, že jim 
skrze přednášejícího říká Bůh a jak se to 
rozhodnou ve svém životě aplikovat. 

Nicméně přiznávám, že i pro mě hlubší 
pochopení charismat vneslo světlo do různých 
situací, vztahů, rozhodování i služby. Byl to 
pro mě tak velký objev, že se asi dá bez 
nadsázky říct, že mi to určitým způsobem 
změnilo život. A vnímám, že skrze ty přednášky 
může spousta lidí prožit něco podobného.

Máš nějakou zpětnou vazbu od posluchačů?

Relativně často se mi stává, že se mi 
po přednášce pár lidí ozve s tím, že u sebe mají 
podezření na nějaké charisma a chtějí to 
probrat, co si o tom myslím. Potom mi 
povypráví několik příběhů o tom, kde viděli 
skrze sebe jednat Hospodina. A já jen v úžasu 
zírám, co všechno Bůh skrze lidi koná, a že mám 
to obrovské privilegium se k těm příběhům 
dostat. 

Děkujeme.

Michaela a Kamil Dopitovi; Beáta Ondrušáková

Svatojánský hlas 2/2018
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 
Naši milí malí i velcí luštitelé, je vůbec možné, že sotva skončily Vánoce, už nám klepe na vrátka 

(nejen kostela, ale i našich srdcí) doba postní? Pojďme se na toto čtyřicetidenní období podívat 

v naší osmisměrce.

Po vyškrtání devíti slov z nápovědy si zakroužkujte písmenka, která v osmisměrce zbyla. Dozvíte 

se, co dostanete na čelo první den doby postní.

1. Jeden ze tří pilířů postní doby; věcný dar věnovaný někomu potřebnému z lásky.

2. Další ze tří pilířů postní doby; rozhovor s Bohem buď vlastními, nebo naučenými slovy.

3. Světec slavící svátek 7. 2.; anglosaský král, nazývaný též „král poutník“.

4. Název jídla, které si křesťané v pátek často odříkají.

5. Den, ve který začíná postní doba – Popeleční _____________.

6. Jiný název velikonočního třídenní, na které se připravujeme během postní doby.

7. Obřad, na který se připravují katechumeni (příprava vrcholí v postní době).

8. Kajícnost; „čiňte ____________ a věřte evangeliu“.

9. Kolik nedělí má postní doba - bez poslední Květné neděle?

Tajenka: ___________________________ 

Tajenka z minulého čísla: 
- Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
- Suchý leden, mokrý červen.
- Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Smích je zdravý

Povídají si dva sněhuláci. 

První: „Podívej, chumelí.“

Druhý: „To je otrava, ale alespoň nám padají náhradní díly.“

„Tak co, Pepíčku, jaký je váš nový učitel?“

„Hodný a zbožný, tati.“

„Zbožný?“

„Ano. Při každé mé odpovědi jenom říkal: Pane bože, pane bože.“

Svatojánský hlas 2/2018
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PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ

10. 2. – Jana Jungová – Jiří Hanák

OPUSTILI NÁS

28. 12. – Jindra Foldynová (*1945)

16. 1. – Jan Beneš (*1958)

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Frýdek: 379 706 Kč

Lískovec: 22 883 Kč

Staré Město: 24 579 Kč

Koncert schol na podporu Tříkrálové 

sbírky: 6 907 Kč

Jménem Charity Frýdek-Místek všem koledníkům 

a dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

POZVÁNÍ

PÁTEČNÍ MŠE SVATÉ S POSTNÍ PROMLUVOU

17.20 h – křížová cesta - FK

18.00 h – mše svatá s postní promluvou - FK

16. 2. – P. Václav Hypius CSsR

23. 2. – P. Miroslaw Jesel CSsR

  2. 3. – P. František Skonc CSsR

  9. 3. – P. František Boldy CSsR

16. 3. – P. Marek Kozák

23. 3. – Mons. Adam Rucki

ČTENÍ PÍSMA SV. A NASLOUCHÁNÍ MU

Pátek – sobota 23. - 24. 2. – FK

PRVNÍ SOBOTA

Sobota 3. 3. v BM

16.30 h – růženec

17.00 h – adorace

17.30 h – příležitost ke svátosti smíření

18.00 h – mše svatá

24 HODIN PRO PÁNA

Pátek 9. 3. – FK

FARNÍ POSTNÍ DEN PRO DĚTI

Sobota 10. 3. – FK a SF

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 11. 3. ve FK

	

MISIJNÍ KOLÁČ

Neděle 11. 3. 

CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek ve FK. Začátek po ranní mši svaté, 

konec před večerní mší sv. v 18 h.

SBÍRKY

25. 2. – 2. neděle postní – sbírka 

Haléř svatého Petra

  4. 3. – 3. neděle postní – sbírka 

na potřeby farnosti

Uzávěrka příštího čísla: 28. 2. 2018
Příští číslo vyjde v neděli 11. 3. 2018

Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč
e-mail redakční rady:

redakcehlas@gmail.com

P. Jozef Novák
Veronika Bučková

 Michaela Hrtúsová
Ondřej Palovský
Iveta Sochorová

Kristýna Štupáková
Katarína Urbanová

Lumír Velart

Kdo pro vás tvoří Svatojánský hlas 



P. Roman Janáč, CSsR 732 256 223
farní vikář

P. Jozef Novák st. CSsR, 734 288 586
farní vikář a rektor komunity 

Úřední hodiny

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Středa:     ----- 

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Bohoslužby       

Farní kostel:  Po - So: 8.00 a 18.00 h
  Ne: 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00 h

Staré Město:  St:  16.30 h,     Ne:  9.00 h
Lískovec:     Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h  

Farní kancelář: 731 625 682

Svátost křtu dětí: 

přípravy: 17. 2., 10. 3. v 9.00 h v KL

křest: 18. 2. po mši svaté v 10.30 h 

(křest v 11.30 h) ve FK

Přípravy na svátost manželství: 12. 2. (I/6), 

19. 2. (I/7), 26. 2. (I/8) v 18.00 h na SF

Společenství Modlitby matek:

skupina A v pondělí: 19. 2., 5. 3. v 17.00 h v KL

skupina B každé úterý v 18.00 h v KL

Setkání modlících se tatínků: 22. 2. v 19.00 h na SF 

Setkání Misijního klubka: v únoru se nekoná  

Setkání katechetů farnosti Frýdek: dle dohody

Setkání pastorační rady: 

15. 2. (mimořádné setkání) v 19.00 h na SF

Biblický kurz: 21. 2. v 19.00 h na SF

Přípravy na svátost křtu dospělých – 

skupina o. Jozef st.: 14. 2., 28. 2. v 19.00 h v KL 

Společenství Lectio Divina: 22. 2., 8. 3. v 16.00 v KL

Přípravy na svátost biřmování: 

skupina otce Romana: 22. 2., 8. 3. v 19.00 h na SF

skupina otce Jozefa: 9. 3. v 19.00 h na SF

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

Setkání ministrantů: 24. 2., 10. 3. v 10.00 na SF

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na kůru 

kostela sv. Jana Křtitele

13. 2. 2018 Frýdek, 9.00 h na SF

Klub aktivních seniorů

Téma: Po vrcholcích Beskyd

15. 2. 2018 Ostrava, 9.00 h biskupství

Akademie pro třetí věk 

Téma: Obrácení a smíření, lektor P. Mgr. Jan 

Czudek, Th.D.

27. 2. 2018 Frýdek, 9.00 h na SF

Desatero - 4. přikázání.

28. 2. 2018 Frýdlant n. Ostr., fara a kostel 

sv. Bartoloměje 

Postní  duchovní  obnova -  duchovně nás 

bude doprovázet P. Jozef Novák st. CSsR

Program: mše sv., přednášky, svátost smíření, adorace. 

Přihlášky do 20. 2. 2018 M. Göttlicherová, 

tel. 731 534 062, L. Kaňoková, tel. 734 876 497

Kontakty na všechny akce: M. Göttlicherová tel. 

731 534 062, L. Kaňoková, tel. 734 876 497

P. Jozef Novák, CSsR 603 899 108
administrátor farnosti

Biskupství ostravsko-opavské 
Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí nejen pro seniory
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